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KẾ HOẠCH LÀM HỒ SƠ THI TN THPT NĂM 2021 
 

Ngày Nội dung công việc Người tham gia 

1/4/2012 Hoàn thiện việc thu bằng TN THCS; Dán ảnh học bạ; 
VT tự kiểm tra hồ sơ 

GH, Tâm, GVCN,  

19/4/2021 Phát hồ sơ; Hướng dẫn GVCN triển khai làm hồ sơ thi 
TN THPT  

GH, GVCN  

24/4/2021 GVCN thu hồ sơ của học sinh GVCN 
26,27/4/2021 Thu hồ sơ thi TN THPT; kiểm tra hồ sơ; rút phiếu số 2 

- 26/4: 12A1-5; 27/4: 12A6-10 
GH, Tâm , GVCN 

28,29/4/2021 Kiểm tra hồ sơ, nhập máy hồ sơ thi THPT Quốc gia, 
Scan ảnh của học sinh  

GH, Tâm, Thủy 

3/5/2021 In danh sách TS dự thi cho HS kiểm tra sửa sai sót lần 
1 và ký tên vào DS 

GH, Thủy 

7/5/2021 - Kiểm tra hồ sơ HS 12 lần 1 GVCN 

8/5/2021 - Thông báo HS sửa  sai sót thông tin lần 2, ký danh 
sách;  
- Hướng dẫn HS làm phiếu đăng ký xét công nhận tốt 
nghiệp 

GH, Tâm, Thủy, GVCN 

11,12/5/2021 HS tự kiểm tra dữ liệu trên CSDL; thông báo sai 
sót 

Thủy  

14/5/2021 Lập DS hậu kiểm NN nộp SGD GH, Thủy 
3-7/5/2021 Thu, kiểm tra, ký, đóng dấu phiếu xét CNTN  GVCN, Tâm, GH 

17/5/2021 Kiểm tra toàn bộ hồ sơ 12 lần 2 GVCN, Tâm 

15,17,18 /5/2021 - HT ký hiệu trưởng ký hồ sơ thi, đóng dấu, 
- PHT kí phiếu số 2, VT đóng dấu phiếu số 2 

GH, Tâm 

18/5/2021 - In danh sách theo các mẫu để nộp Sở cho HS kiểm 
tra và ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách, 
sắp xếp hồ sơ theo danh sách, đánh số phiếu trên hồ sơ 
để bàn giao hồ sơ cho SGD 

GH, Tâm, thủy 

18,19/5/2021 Kiểm tra chéo hồ sơ cụm GH, GV được phân 
công 

19,20,21/5 Nhập dữ liệu xét TN vào phần mềm QLT và in danh 
sách HS xét công nhận TN, thông báo HS sửa sai sót 
thông tin và ký vào danh sách xét công nhận TN 

Thủy, GH 

 
22,23/5/2021 

Kiểm tra các loại hồ sơ, danh sách để bàn giao cho 
SGD 

GH, Tâm 



26/5/2021 Bàn giao hồ sơ cho Sở GD Kiên, Tâm 
Trước 1/6/2021 HS tự kiểm tra thông tin trên CSDL và thông báo 

sai sót 
 

Trước 15/6/2021  Hoàn thành việc in, ký, đóng dấu và giấy báo dự thi 
cho HS 

GH, Thủy, Tâm 

27/7- 5/8/2021 Nhận đơn phúc khảo TN; in giấy chứng nhận TN tạm 
thời, kí, đóng dấu 

GH, Tâm, Thủy 

30, 31/7 Trả giấy chứng nhận TN tạm thời, học bạ, giấy chứng 
nhận kết quả thi TN THPT 

GH, Tâm 

6/8/2021 Lập danh sách phúc khảo nộp SGD GH, Thủy 

        
                          HIỆU TRƯỞNG 

 


